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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Deklarovanym cilem bakalarske prace je 
analyze „vývoje Rusko-čečenských vztahů od konce aktivní fáze druhé Rusko-čečenské války“ (s. 2). Prace tak 
predstavuje tematicky diferencovany rozbor vztahu mezi Groznym a Moskvou zhruba od poloviny nultych let. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Prace není metodologicky ani teoreticky ukotvena. Ackoli si autor explicitne dal za cil analyzu jevu, jemuz rika
systemovy separatismus, samotny termin není dostatecne vysvetlen. Prace tak sice ma nazev systemovy
separatismus (coz je zurnalismus, pouzivany S. Markedonovem, pro oznaceni snah autonomnich oblasti o
posileni regionalni samospravy při zachovani uzemni celistvosti země, v jejichz hranicich se nachazeji),
samotny jev však nezkouma. To je skoda, neboť práce jednak není zasazena do kontextu existujici odborne
(teoreticke ci obecne) literatury, která zkouma snahy periferie o posileni autonomie, at jiz v rovine fiskalni,
politicko-ustavni nebo bezpecnostni. Jednak se jedna o re-analyzu nebo spise kompilat prevazne rusky
psanych studii o ciste empirickem fenomenu, který je ale v odborne literature dobře znam. Pridana hodnota
práce je tak minimalni. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Bez vyhrad. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Jedna se o tematicky organizovany empiricky kompilat praci prevazne ruskych autoru venovany analyze vztahu
mezi vladou v Groznem a Moskvou v poslednich cca 10-15 letech. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Jake zavery plynou z cecenske pripadove study „systemoveho separatismu“ pro sirsi odbornou literaturu
venovanou vztahum mezi centrem a autonomni periferii? 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Dobre (53 bodu)

Datum: 14.8.2018 Podpis: Emil Aslan (Souleimanov)



Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


